
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 
PRINCÍPIO DE HUYGENS, DIFRAÇÃO, 

REFLEXÃO E REFRAÇÃO DE ONDAS 
Botelho – 22/6/2020 

 
01. Sobre o Princípio de Huygens, assinale a 

afirmação ERRADA: 
a) Cada ponto de uma frente de onda 

comporta-se como uma fonte de ondas 
secundárias. 

b) As ondas secundárias possuem a mesma 
frequência, mas não necessariamente a 
mesma velocidade nem o mesmo 
comprimento de onda. 

c) Explica o fenômeno da difração. 
d) A nova frente de onda é a envoltória das 

ondas secundárias. 
 
02. O Princípio de Huygens pode explicar os 

seguintes fenômenos: 
a) batimento e difração. 
b) efeito fotoelétrico e interferência. 
c) polarização e propagação retilínea da luz. 
d) reflexão e refração. 

 
03. O Princípio de Huygens se aplica: 

a) apenas a ondas eletromagnéticas. 
b) apenas a ondas mecânicas. 
c) apenas a ondas sonoras. 
d) a todo tipo de onda. 

 
04. O Princípio de Huygens se aplica: 

a) somente a ondas unidimensionais. 
b) somente a ondas bidimensionais. 
c) somente a ondas tridimensionais. 
d) a todo tipo de onda. 

 
05. O Princípio de Huygens se aplica: 

a) somente a ondas longitudinais. 
b) somente a ondas mistas. 
c) somente a ondas transversais. 
d) a todo tipo de onda. 

 
06. A capacidade de uma onda contornar obstáculos 

ou atravessar fendas, atingindo regiões 
impossíveis para a propagação retilínea chama-
se: 
a) deflexão. 
b) difração. 
c) difusão. 
d) refração. 

 

Considere a figura abaixo para responder as 
questões 07 e 08: 
 

 
 
07. O fenômeno ondulatório da figura é: 

a) difração. 
b) polarização. 
c) reflexão. 
d) refração. 

 
08. Na figura, a relação correta entre a largura da 

fenda d e o comprimento de onda λ é: 
a) d<λ. 
b) d=λ. 
c) d>λ. 
d) Não há relação entre d e λ. 

 
09. A difração altera: 

a) o comprimento de onda. 
b) a forma da onda. 
c) a frequência da onda. 
d) a velocidade da onda. 

 
10. A difração será mais intensa quando: 

a) a amplitude for maior. 
b) o comprimento de onda for maior. 
c) a frequência for maior. 
d) a velocidade de propagação for maior. 

 
11. Uma casa de fazenda encontra-se na base de um 

morro de 200 m de altura. Considerando-se o 
efeito da difração na recepção de sinais, em que 
faixa de frequência um receptor de rádio 
funcionaria melhor? 
a) Micro-ondas. 
b) Ondas curtas. 
c) Ondas médias. 
d) Ondas longas. 

 
12. (FGV-adaptada) A figura mostra um pulso que 

se aproxima de uma parede rígida onde está 
fixada a corda. 
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Supondo que a superfície reflita perfeitamente o 
pulso, deve-se esperar que no retorno, após uma 
reflexão, o pulso assuma a configuração indicada 
em: 
 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
 
13. Se a onda incidente em uma corda com 

extremidade livre em x=0 é 2/(x+2t)2, então a 
onda refletida é: 
a) 2/(x-2t)2 
b) 2/(x+2t)2 
c) -2/(x-2t)2 
d) -2/(x+2t)2 

 
14. Se a onda incidente em uma corda com 

extremidade fixa em x=0 é ex+3t, então a onda 
refletida é: 
a) ex-3t 
b) e3t-x 
c) -ex-3t 
d) -e3t-x 

 
Sobre a situação abaixo, responda os 

exercícios 15 e 16. 
 

(Fuvest–adaptada) Provoca-se uma 
perturbação no centro de um recipiente quadrado 
contendo líquido, produzindo-se uma frente de onda 
circular. O recipiente tem 2 m de lado e o módulo da 
velocidade da onda é 1 m/s. Qual das figuras abaixo 
melhor representa a configuração da frente de onda: 
 

15. Após 1 s? 

 
 
16. Após 1,2 s? 

 
17. Qual característica de uma onda não se altera 

com a refração? 
a) Amplitude. 
b) Comprimento de onda. 
c) Frequência. 
d) Velocidade. 

 
Sobre a situação a seguir, responda as 

perguntas 18 e 19: 
 

Duas cordas de diferentes materiais são unidas. 
A onda A.sen(k1x-ωt) incide sobre o ponto de junção, 
originando a onda refletida B.sen(k1+ωt) e a onda 
transmitida C.sen(k2-ωt). 
 
18. O coeficiente de reflexão, dado pela razão entre 

as amplitudes da onda refletida e da onda 
incidente, é: 
a) (k1-k2)/(k1+k2) 
b) (k1-k2)/(2k1+k2) 
c) (k1-k2)/(k1+2k2) 
d) (k1-k2)/(2k1+2k2) 

 
19. O coeficiente de transmissão, dado pela razão 

entre as amplitudes da onda transmitida e da 
onda incidente, é: 
a) (2k1)/(k1+k2) 
b) (2k2)/(k1+k2) 
c) (2k1)/(k1-k2) 
d) (2k2)/(k1-k2) 

 
20. (Peruano – Ed. Cuzcano - Efraín Tarazona - 

adaptada) Duas cordas de diferentes materiais 
são unidas e submetidas à mesma tração. Uma 
onda harmônica que se propaga na primeira 
corda incide sobre a junção. A velocidade de 
propagação na primeira corda é o dobro da 
velocidade de propagação na segunda. A 
amplitude da onda refletida é metade da 
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amplitude da onda transmitida. Se não há perda 
de energia, a fração refletida da potência 
incidente é: 
a) 1/5. 
b) 1/8. 
c) 1/9. 
d) 1/25. 

 
RESPOSTAS 

 
01. B 
 
02. D 
 
03. D 
 
04. D 
 
05. D 
 
06. B 
 
07. A 
 
08. A 
 
09. B 
 
10. B 
 
11. C 
 
12. C 
 
13. A 
 
14. D 
 
15. A 
 
16. D 
 
17. C 
 
18. A 
 
19. A 
 
20. C 
 
 


